
VÄLJ RÄTT BORSTE

MATERIAL

SOPKVAST
Rengöring av både små och medelstora ytor. 
Kort rygg med lång, styv borst. 

GOLVBORSTE
Rengöring av både små och stora ytor. 
Lång rygg med tät borst.

SKURBORSTE
Grovrengöring av små ytor. Har mycket kort och 
slitstark borst som ger en hög rengörande förmåga. 

SKURLEVANG
Grovrengöring av stora ytor. Har mycket kort och 
slitstark borst som ger en hög rengörande förmåga. 

BORSTBLANDNING 
Mjuk borst av PP- och PET-plast. 
För fin smuts på släta ytor, t.ex. 
trägolv, plastmatta, altan och 
marksten.

PROPENPLAST 
Styv borst av PP-plast. För 
medelgrov/grov smuts och snö på 
de flesta ytor, t.ex. asfalt, betong, 
marksten och altan.

PIASAVA 
Styv borst av piasava. För 
medelgrov smuts på släta/grova 
ytor, t.ex. asfalt, betong, marksten 
och altan.

UNIVERSALBLANDNING 
Slitstark borst av PP-plast 
och cocosblandning. För fin/
medelgrov/grov smuts på de flesta 
ytor, t.ex. asfalt, betong,
marksten och altan.

UNIONBLANDNING 
Slitstark styv borst av PP-plast 
och bassine. För medelgrov/grov 
smuts på grova och oömma ytor, 
t.ex. betong, marksten och altan.

VIT FIBER 
Slitstark mjuk borst av vit fiber. För 
fin smuts på släta ytor, t.ex. golv, 
altan, utemöbler och båtar.

COCOSBLANDNING
Medelstyv borst av cocos, PP- och 
PET-plast. För medelgrov smuts 
på släta/grova ytor, t.ex. altan, 
marksten, lager- och industrigolv.

100% naturmaterial 100% naturmaterial

Grov trärygg med djupt skafthål 
som ger en robust skaftinfattning. 

Passar träskaft konat till Ø 22 mm. 
Kan kombineras med skaftklo för 
ökad stabilitet.  

Slitstark rygg av återvunnen 
plast med djup borstgänga 
som ger mycket god stabilitet 
och kraft. 

Passar skaft med borstgänga.

Slitstark rygg av återvunnen 
plast med djup borstgänga 
som ger mycket god stabilitet 
och kraft. 

Passar skaft med borstgänga. 
 

Trärygg med genomgående skafthål. 

Passar träskaft konat till Ø 22 mm. 
Kan kombineras med skaftklo för 
ökad stabilitet.  

Handhållen och greppvänlig 
trärygg.  

Trärygg med greppvänligt 
handtag. 

Grov trärygg med djupt skafthål 
som ger en robust skaftinfattning. 

Passar träskaft konat till Ø 22 mm. 
 

RENT TAGEL 
Extra mjuk borst av rent tagel. För 
fin smuts på släta ytor, t.ex. trägolv 
och plastmatta.

100% naturmaterial

HANDDAMMBORSTE
Rengöring av små ytor. Smal rygg med tät borst. 

Våta underlagInomhus Utomhus Torra underlag


